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8.7.1

Aceitar

Nome Cargo
E-mail Ramal
Área

Nome Cargo
E-mail Ramal
Área

Nome Cargo
E-mail Ramal
Área

Contato para monitoramento
Janine Santos Tonin Targino Assistente em Administração
ceua@ufabc.edu.br 7637
Secretaria-Geral

Suplente
Alexandre Alves de Sousa Nascimento Vice-Coordenador da CEUA
nascimento.alexandre@ufabc.edu.br 7515 / 6184
CEUA

Gestor do projeto
Valéria Lima Fabrício Borghesi Coordenadora da CEUA
valeria.fabricio@ufabc.edu.br 6412
CEUA

8 - Riscos do projeto

Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros 
Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta 
Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto 
Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco 
Resposta: 
1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 
2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 
3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 
4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.

8.7 - Resposta ao risco
8.1 - Se (Causa) 8.2 - Então (conseqüência) 8.3 - Categoria 8.4 - Probabilidade 8.5 - Impacto 8.6 - Severidade 8.7.2 - Como será realizado

Não houver 
atualização

Não será possível o acesso a novas 
funcionalidades

Qualidade 1 1 baixo risco

7 - Custos do projeto

7.1 - Categoria 7.2 - Detalhamento 7.3 - Custo estimado 7.4 - Orçamento referente ao ano

Desenvolvimento de sistemas Aquisição da atualização do Sistema CEUA  R$                                   11.700,00 

Total

Pedido - DEMANDANTE nov/20 nov/20
Recebimento - DEMANDANTE nov/20 nov/20

Análise jurídica - PROCURADORIA out/20 nov/20
Emissão de empenho - CGFC nov/20 nov/20

out/20
Análise do processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS out/20 out/20

Instrução - DEMANDANTE ago/20 out/20
Análise técnica - NTI ago/20 set/20

6.4 - Monitoramento físico - concluído
Início Término

Abertura do processo - DEMANDANTE set/20 set/20

5.3 - Observações/ justificativas

Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto.  Quando houver a atualização dos indicadores, 
será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.

6 - Marcos e entregas do projeto

ID 6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho
6.2 - (%) 

estimado
6.3 - Cronograma estimado

100%

Análise orçamentária - PROPLADI/CPO out/20

5 - Indicador financeiro

5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R$)
5.1 - Previsão inicial jul/18 jan/19 jul/19 jan/20 jul/20 jan/21
 R$              11.700,00 

Fiscal Técnico

Janine Santos Tonin Targino Secretaria-Geral Fiscal Administrativo

3 - Justificativas do projeto
A CEUA é assessorada administrativamente pela Secretária-Geral que utiliza o sistema, e o upgrade da plataforma utilizada é de extrema importância tendo em vista as alterações na legislação referente ao 
uso de animais em atividades de ensino e pesquisa, além de trazer novas ferramentas que contribuirão para os trabalhos da comissão, conferindo maior qualidade e rapidez aos seus processos e fluxos 
específicos

4 - Quem são os participantes deste projeto?

Nome Área/Setor Papel
Valéria Lima Fabrício Borghesi CEUA

Nicolas Uehara NTI Fiscal Técnico
Larissa de Mattos NTI

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto Upgrade/Atualização do Sistema Gerencial online (Research Scientist Data) utilizado pela Comissão de Ética em Uso de Animais da UFABC (CEUA).

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? Atualização do Sistema utilizado pela CEUA para avaliação dos projetos de pesquisa

Coordenadora do projeto
Alexandre Alves de Sousa Nascimento CEUA Vice-Coordenador do projeto


